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Oddveig Kipperberg 

  
Trøndelag Fylkeskommune som stor vegeier 








Trøndelag Fylkeskommune  
 

Landets nest største vegeier 
 
 
 
6000 km fylkesveg 
  
29 tunneler og over 1.000 bruer 








HVOR MYE PENGER DISPONERER 
VI I ÅR? 



Budsjett 2018 

16 % 

77 % 

1 % 
5 % 1 % 

Videregående skoler Fylkesveier Andre samferdselsanlegg Ferjekaier Annet

Investering veg i 2018: 

2,5 mrd 

Investering, pr. tjenesteområde 



 
 
 
 

Budsjett 2018 

Politisk styring og kontrollorganer 
[PROSENT] Adminstrasjon 

og adm.lokaler 
[PROSENT] 

Opplæring 
[PROSENT] 

Tannhelse 
[PROSENT] 

Nærings- og 
bostedsutvikling 

[PROSENT] 

Fylkeskommunal 
næringsvirksomhet 

[PROSENT] 

Konsesjonskraft 
[PROSENT] 

Fylkesveier 
[PROSENT] 

Kollektivtrafikk 
[PROSENT] 

Kulturaktivitet 
[PROSENT] 

Politisk styring og kontrollorganer

Administrasjon og adm.lokaler

Opplæring

Tannhelse

Nærings- og bosetningsutvikling

Konsesjonskraft

Fylkeskommunal næringsvirksomhet

Fylkesveier

Kollektivtrafikk

Kulturaktivitet

Driftsbudsjett pr. tjenesteområde 

Drifts- og  
vedlikehold 
i 2018: 916 mill 



HVA UTFORDRER OSS? 



Samlet etterslep  
på 4,5 mrd. kroner 

Fylkesveiene i Trøndelag 



Økt ekstremvær gjør 
veivedlikeholdet stadig 
dyrere og mindre 
forutsigbart! 
 

Fylkesveiene i Trøndelag 



• Godsanalysen i NTP peker på en vekst i godstrafikk  

på veg på 100% fram til år 2050 

 

• Denne trafikken er den som krever mest, belaster mest 

 

• Hva gjør vi? 

 

• Hva er fylkeskommunens rolle? 
 
 

 
 

Godstrafikken 



HVORDAN TENKER VI Å UTØVE 
VEGEIERROLLEN? 



Samferdselsstrategi og -organisering  

Hovedstrategi:  
«Tilgjengelighet gjennom mobilitet og kommunikasjon», forklart som:  
«evne til å kunne reise og muligheten til å slippe».  
 
Mobilitet kan forklares med evnen til å utnytte tilgjengelige transporttilbud. Digital 
kommunikasjon inkluderer tekniske alternativer til å måtte foreta reiser. 

 



Fylkeskommunens strategi for VEG er:  
 

• Trøndelag fylkeskommune skal bygge infrastruktur som fremmer ønsket mobilitet. 

 

• Som Norges nest største veieier skal Trøndelag fylkeskommune utvikle veieierskapet 

gjennom bedre kunnskap, smart bruk av teknologi og god veieierstyring, med mål om 

«mer vei for pengene». 

 

Samferdselsstrategi og -organisering  



• Fylkeskommunene er fortsatt «ferske» som vegeiere og rollen er under utvikling – å 
være Norges nest største vegeier forplikter oss til å lede an i dette 

• Historisk har vi ledet an 

• Kunnskapseier – store behov, mange som drar i oss 

• Ny teknologi 

• Utfordre og involvere næringen, brukere, kompetansemiljøer 

Vegeierrollen 



• Samlingen av Trøndelag gir oss større muskler på flere områder. Vi ønsker å stimulere til 

en enda sterkere kultur for nyskaping og innovasjon i alle deler av regionen. 

 

• Nye Trøndelag fylkeskommune får over fire og et halvt tusen ansatte. 

 

• Hvert år investerer vi mellom 2 og 4 milliarder kroner i regionen og bruker 5,5 milliarder 

på drift. 

 

• I nye Trøndelag skal vi bruke innkjøpsmakten for å fremme innovasjon og nyskaping.  

 

• Vi kan løse utfordringer både i by og land gjennom å koble våre fremragende 

teknologimiljøer sammen med næringsliv og industri gjennom anbud og driftskontrakter.  

Fylkeskommunens innkjøpsmakt 

Hvordan tenker dere å møte oss ? 
 
 
 
 
 
 
 



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke 
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